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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 grudnia 1920 r. o ustaleniu wzoru i wymia
rów bande ry dla statków państwowego zarządu 
wodnego. 

Wzór bandery. 

Stosunek 1: 13/ 4 , 

55. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 17 stycznia 1921 r. 

O ustanowieniu Komisarza i podkomisarzy granicznych do regulacji 
spraw, wynikających z rozgraniczenia Polski i Niemiec. 

Na mocy art. 12 i 18 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczaso
wej organizacji władz naczelnych (Dz. Pr. Kr. P. z 1918 r. N2 1, poz. 1) 
<> raz; ustawy z dnia 3\ lipcaJ919 r. o ratyfikacji traktatu pokoju mi ~dzy Mocar- ' 
s twam i Sprzymierzonemi i Skojarzonemi a Niemcami, podpisanego w Wer
salu 28 czerv'ca 1919 r. (Dz. ust. R. P. z 1920 r. N2 35, poz. 199) Rada Mi
n istrów na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych zgodnie z uchwałą z dnia 
16 grudnia 1921 r. zarządza co następuje: 
~. 

§ 1. Dla przeprowadzenia likwidacji stosunków, wynikających z ro z-
s raniczenia obszarów Polski i Niemiec w myśl art. 87 Traktatu z Niemcami, 
p odpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 r., ustanawia s i ę urzędy Komisa- , 
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rza i podkomisarzy granicznych do spraw polsko-niemieckich, podlegające 
Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

§ 2. Obszar graniczny, w myśl art. 1 i podział jego na odcinki usta
la Minister Spraw Z2!granicznych w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy 
Pruskiej i Ministrem Spra.w Wewnętrznych. Komisarzowi na obszarze tym. 
podkomisarzem zaś na powierzonych im odcinkach, służą w zakresie ich 
kompetencji uprawnienia władz administracyjnych: podkomisarzom- pierw
szej, Kom isarzowi zaś--drugiej instancji. 

Trzecią i ostatn i ą instancją dla spraw granicznych w powyższych spra
wach jest Minister Spraw Zagranicznych, działaiący w porozumieniu z Mi
nistrem b. Dzielnicy Pruskiej i Ministrem Spraw. Wewnętrznych. 

§ 3. Mianowanie Komisarza gran icznego do spraw polsko - niemiec
kich nastE:puje w porz ądku, przewidzianym dla urzędników IV stopnia służ- . 
bowego na wniosek Ministra Spraw Zagrani cznych w poroz umieniu z Mi 
nistrem b. Dzielnicy Pruskiej i Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

Stanowisko Komisarza granicznego do spraw niemie'cko-polskich łączy 
się z czynnościami członka Komi sji, powołanej do wytknięcia linji granicz
nej mi~dzy Polską a Niemcami w myśl Traktatu z Niemcami podpisanego, 
w Wersalu 28 czerwca 1919 r.-delegowanego z ramienia Rządu Rzeczypo
spolitej.-

Biuro pomocnicze powyższego członka Komisji wykonywd zarazem 
wszystkie prace, związane z jego cLynności ami, wynikającemi ze stanowiska 
Komisarza granicznego. 

Sie'dzibą urzędową Komisarza granicznegoi jest m. Poznań . 

§ 4. Podkomisarzy granicznych w niezbędnej ilości mianuje na wnio
sek Komisarza granicznego Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu 
z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej i Ministrem Spraw Wewnętrznych i jedno
cześnie wyzn~cza każdemu właściwy odcinek obszaru granicznego oraz sie; 
dzibę urzędową. 

Podkomisarze podlegają służbowo Komisarzowi granicznemu. 

§ 5. Do zakresu działania Komisarza i podkomisarzy granicznych do 
spraw polsko-niemieckich należy: 

a) bezpośrednie rozstrzyganie spraw administracyjnych, wynikających 
z rozgraniczenia Polski i Niemiec na obszarze granicznym (art. 1 
i 2), których wykonanie należy do zwykłych władz administra
cyjnych, 

b) badanie stosunków granicznych na nowo wytkniE:tej Iinji delimi 
tacyjnej między Polską a Niemcami zarówno z urzędu, jak na 
skutek odwołania si~ władz lub stron interesowan} ch, 

c) składanie Rządowi wniosków we wszelkich sprav. ach granicznych .. 
oraz projektów zarządzeń do regulacji stosunków ogólnych, 

d) zbieranie i opracowanie na zlecenie Rządu materjałów do kon
wencji międzypaństwowych, mających być zawartemi z Niemcami 
oraz do innych aktów prawodawczych lub administracyjnych w za
kresie stosunków granicznych. 

§ 6. Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem b. 
Dz ielnicy Pruskiej i Ministrem Spraw Wewnętrzny,ch może powołać przy 
Komisarzu granicznym i przy podkomisarzach Komisje i podkomisje gra
niczne likwidacyjne z głosem doradczym przy udziale przedstawicieli wład z: 
interesowanych oraz ludności miejscowej. 

§ 1. W celu najskuteczn,iejszego i możliwie szybkiego wykonania 
powierzonych sobie zadań, Komisarz graniczny podkomisarze mogą bez-
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pośrednio komunikować się z wszelkiemi władzami ,polskiemi w wykonaniu 
swoich zadań oraz z równorzędnymi ze strony Niemiec Komisarzem i pod
komisarzami granicznymi. 

§ 8. Szczegóły organizacji, kompetencji i postępowania Komisarza, 
podkomisarzy oraz Kom isji i podkomisji granicznych w myśl niniejszego 
rozporządzenia ustali instrukcja, którą wyda Minister Spraw ZagraniCznych 
w porozumieniu z Ministrem b. Dzieln icy Pruskiej, Ministrem Spraw Wew
nętrznych i innymi interesowanymi Ministrami.~ 

§ 9. Zniesienie urzędu Komisarza oraz podkomisarzy i jednocześnie 
przekazanie ich czynności władzom adntinistracji ogólnej-nastąpi z rozpo
rządzenia Rady Ministrów na wn iosek Ministra Spraw Zagranicznych. 

§ 10. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi 
Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej 
j Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

§ 11. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Ministrów: 
Witos 

Minister Spraw Zagranicznych: 
E. SaPieha 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
L. Skulski 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: 
W. Kucharski 

57. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 2 sJ;ycznia 1921 r. 

w przedmiocie zmian i uzupełnień niektórych postanowień rozpo
rządzenia wykonawczego do ustawy o opłacie stemplowej od sprze

daży przedmiotów zbytku. 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. 
z 1920 r., · N2 79, poz. 528) o opłacie stemplowej od sprzedaży przedmiotów 
zbytku zarządzam co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu wykonawczem do powyższej ustawy z dnia 
13 września 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r., N2 89, poz. 590) wprowadza 
się następujące zmiany i uzupełnienia: 

1) brzmienie ustępu 3 § 2 uzupełnia się w sposób następujący: 
"Zaświadczenia, złożone u sprzedawców służą tym oso

bom jako dowód prLewidziany w ustępie 2 art. 3 ustawy 
przy wszystkich wypadkach nabycia w czasie od złożenia aż 
do chwili wygaśnięcia jego ważności bądź z powodu upływu 
czasu, na jaki został wydany (§ 4 rozp. wyk.), bądż też z tego 




